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  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:43/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την
25/6/2015.

ΘΕΜΑ  3  ο  : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας
για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Στα Σπάτα, και στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» σήμερα την
24η του μηνός Μαΐου  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ήλθε σε 10η τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο,
ύστερα από την αριθμ. Πρωτ:   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντες οι 8, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΙΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ο  Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις”,  κήρυξε την
έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται και η υπάλληλος του
Α.Ο Λαβδού Κων.να, κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων, για την τήρηση των πρακτικών και εισηγούμενος
το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:

Από  τις  διατάξεις  της  παρ.1  και  3  του  άρθρου  206  του  Ν.3584/07  επιτρέπεται  η  πρόσληψη
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για  την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ.  33/06
(ΦΕΚ 280Α΄), όπως ισχύει, ούτε στη διαδικασία των άρθρων 20 και 21 του Ν 2190/94 .

Η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι η εξής:
1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσλη-

ψης και η αιτιολόγηση αυτής,  οι  απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες  του προσωπικού που
πρόκειται να προσληφθεί καθώς και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι δύο μήνες).

2. Ακολουθεί απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου (Πρόεδρος), με την οποία προσλαμ-
βάνει το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. που θα ληφθεί, λαμβανομένου
υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκο-
πό αυτό.

        Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των αθλητικών μας εγκαταστάσεων σε προ-
σωπικό λόγω των αθλητικών προγραμμάτων μας, της πραγματοποίησης των καλοκαιρινών
προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών και δημιουργικής απασχόλησης αυτών, της χρήσης των
γηπέδων από φορείς και σωματεία της περιοχής, της διοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και
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για την προετοιμασία των χώρων μας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2016 -2017 όπου
χρειάζονται επισκευές, επιχρίσματα και αποκαταστάσεις προτείνω:

Α) Την πρόσληψη: 

1) Τριών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ 
2) Δύο Καθαριστριών ΥΕ 
3) Δύο Εργατών ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
4) Δύο Φυλάκων ΥΕ.

Η αμοιβή του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τον Νόμο 4354/15, ΦΕΚ 176Α.

       Β)Την έγκριση-διάθεση  της  δαπάνης  για την  πρόσληψη των τριών (3)  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
ΠΕ, Δύο (2) Καθαριστριών ΥΕ, δύο (2) Εργατών ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Φυλάκων ΥΕ, ύψους
20.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργανισμού οικονομικού
έτους  2016 και  συγκεκριμένα  τους  ΚΑ 15-6041.001  και  ΚΑ  10-6041.001  με  τίτλο «Τακτικές  αποδοχές
εκτάκτων υπαλλήλων» και ΚΑ 15-6054.001 και ΚΑ 10-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
εκτάκτων υπαλλήλων » , όπου υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους  150.000,00€, ενώ έχουν  εκδοθεί
οι υπ' αρ.Α 7-8-9-10 2016 Π.Α.Υ και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017 σε
περίπτωση που αυτές συνεχιστούν και το επόμενο έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη του προσωπικού σύμφωνα με το ανωτέρω εισηγητικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43-2016.
Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της εκτός και ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της

συνεδρίασης.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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